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1. EMENTA 
Competitividade e novas demandas do mercado. Nesse cenário, o curso abordará os 
principais aspectos que subsidiam o processo de decisão; os processos 
organizacionais; o sistema de informações
relacionando-os aos objetivos organi

 
2. OBJETIVO 
O principal objetivo deste curso é proporcionar aos estudantes o entendimento das 
competências gerenciais a partir dos processos, conhecimento e tecnologias 
necessárias à gestão organizacional. 

 

3. METODOLOGIA 

Desenvolvimento do conteúdo:

• aula expositiva dialogada com base em informação bibliográfica específica 
relacionada à disciplina; 

• exercícios individuais e em grupos, leitura e discussão de textos, pesquisas,  
filmes e estudos de casos.

 
4. AVALIAÇÃO 

O total da nota do semestre é de 10,0 pontos (100%). Os pontos serão divididos  
como segue:  

O aluno será avaliado por meio de avaliação escrita bimestral individual, com valor 
7,0. Serão avaliados também 
individualmente e em grupo, além de trabalhos desenvolvidos em sala de aula, com 
valor 3,0. 
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Competitividade e novas demandas do mercado. Nesse cenário, o curso abordará os 
principais aspectos que subsidiam o processo de decisão; os processos 
organizacionais; o sistema de informações e a gestão do conhecimento, 

objetivos organizacionais.  

O principal objetivo deste curso é proporcionar aos estudantes o entendimento das 
competências gerenciais a partir dos processos, conhecimento e tecnologias 
necessárias à gestão organizacional.  

conteúdo: 

aula expositiva dialogada com base em informação bibliográfica específica 
relacionada à disciplina;  
exercícios individuais e em grupos, leitura e discussão de textos, pesquisas,  
filmes e estudos de casos. 

semestre é de 10,0 pontos (100%). Os pontos serão divididos  

O aluno será avaliado por meio de avaliação escrita bimestral individual, com valor 
7,0. Serão avaliados também por meio de: participação nas atividades dirigidas 

m grupo, além de trabalhos desenvolvidos em sala de aula, com 
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O principal objetivo deste curso é proporcionar aos estudantes o entendimento das 
competências gerenciais a partir dos processos, conhecimento e tecnologias 

aula expositiva dialogada com base em informação bibliográfica específica 

exercícios individuais e em grupos, leitura e discussão de textos, pesquisas,  

semestre é de 10,0 pontos (100%). Os pontos serão divididos  

O aluno será avaliado por meio de avaliação escrita bimestral individual, com valor 
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m grupo, além de trabalhos desenvolvidos em sala de aula, com 



 
Situação Final: 
< que 7,0 = Prova Final 
> que 7,0 = Aprovado 
 
ATENÇÃO: 

O aluno deve estar presente, no mínimo, em 75% das aulas. Vale ressaltar que os 
alunos que não comparecerem a, pelo menos, 75% das aulas serão reprovados por 
falta independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos do processo de 
avaliação, ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES.  

 
5. VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 
A comunicação entre a professora e os alunos se dará via e-mail, e pelo portal do 
professor. As notas parciais serão divulgadas em sala de aula, individualmente, e a 
média final, via portal acadêmico. 
E-mail: rossanamattos@terra.com.br 
 
6. REFERÊNCIAS 
Este curso não possui livro texto. Semanalmente serão disponibilizados textos para 
leitura.  
Os estudantes deverão ler os textos antes das aulas e se prepararem para discussão 
dos textos. 


